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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

24 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

 
 

Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos – MDB. 

                                                       1º Secretário: Ver. Rosélio Pureza da Silva – PRÓS.  

                                                              2ª Secretária: Ver. Moacira Almeida Alho – PDS. 

 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, às 09h03, deu-se início no 

Plenário de Sessões “Ver. Benedito Gomes Gama”, localizado na Câmara Municipal de Gurupá “Jorge 

Palheta de Souza”, a 25ª Sessão Ordinária do primeiro período, da 19ª Legislatura Municipal, sob a 

Presidência do Exmo. Sr. Vereador Manoel José Brito dos Santos (MDB). Requereu a Primeiro 

Secretário, Ver. Rosélio Pureza o registro nominal dos membros presentes, responderam: Ver. Manoel 

José (MDB), Ver. Mara Vilela (PT), Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), Ver. João Padre (PT), Ver. Heraldo 

Pantoja (PT), Ver. Joel Gama (MDB), Ver. Moacira Alho (PSD), Ver. Waldir Fernandes (PT), Elso 

Queiroz (MDB) e Ver. Joelso Santos (PSD). Ausência justificativa da Ver. Fabíola Moraes (PL). Havendo 

quórum, o Presidente declarou aberto os trabalhos sob a proteção de Deus. Requereu a Segunda 

Secretária, Ver. Moacira Alho, realizar o sorteio para a ordem de inscrição nas considerações finais. Em 

seguida, deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, momento no qual foi feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, realizada no dia 23/09/2021, aprovada, com retificações, por 10 (dez) votos. 

Prosseguiu com a leitura do Of. 01/2021 – CONDESA e Moção de Pesar a Família da Falecida Ana 

Maria Pastana Braga. Por questões de Ordem, Ver. Joelso Santos (PSD), comunicou sua retirada do 

Plenário, para retornar ao Distrito Itatupã, levará material para a realização do recadastramento dos 

Beneficiários do Programa Bolsa Família pela equipe da SEMAS, presente na localidade. Não havendo 

matéria para o GRANDE EXPEDIENTE e a ORDEM DO DIA, deu início ao tempo destinado as 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. Requerendo a palavra, Ver. Mara Vilela (PT), parabenizou sobrinhas 

afilhada e amigos pela passagem do aniversário natalício. Falou da importância dos Agentes 

Comunitários de Saúde, maior parte destes servidores exercem com dedicação e responsabilidade as 

funções do cargo. Contudo, chama a necessidade do Governo dá o suporte necessário para que estes 

agentes exerçam suas atividades. Informou que a categoria dos agentes comunitários de saúde voltará a 

se reunir com o Governo, para discutir suas necessidades no próximo dia 15 de outubro, no Plenário da 

Câmara. Convidou o Governo concluir as obras que foram iniciadas e não entregues a população. Falou 

da necessidade de abertura de um banheiro na Praça Mariocay, o espaço permanece fechado. 

Agradeceu a presença do Prefeito e o convite de uma comunidade, para discutir abertura de via pública. 

Informou da realização de mutirão de limpeza na área da Comunidade Imaculada Conceição. Agradeceu 

a todos que estão abraçando este projeto, principalmente a comunidade local. Quanto ao retorno das 

aulas, informou que escola do Mararú não está adequada para receber os alunos. Convidou os membros 

a realizarem visita nas escolares. Solicitou a formulação de expediente ao Prefeito, requerendo o envio 
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da folha de pagamento dos servidores públicos do município. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), acredita que 

é a minoria dos agentes comunitário de saúde que realizam suas atividades. Há localidades do Baquiá 

que o agente não comparece, não reside na localidade. Igualmente, há situações de agente da 

localidade Itatupã que mora em Santana. Na localidade do Rio Veados, certificou-se que o ACS não 

visita as famílias da área há um ano, alega a falta de combustível. Sugere a Mesa, convidar a 

coordenação dos agentes comunitários de saúde, para tratar sobre a ausência de servidores em área da 

cidade e interior. Há pessoas que precisam de acompanhamento social e não são visitadas pelo ACS. 

Convida os membros realizarem visita nas localidades, para ouvir o povo sobre a atuação dos 

servidores. Requereu ao presidente da Casa, convidar o responsável da Equatorial para prestar 

esclarecimento sobre o serviço de vistoria nas unidades consumidoras. Tem informações de possíveis 

atos de extorsão de gurupaenses, bem como a aplicação de multas abusivas, aplicadas a população. 

Muitos consumidores assinam documentos de boa fé e acabam sendo multados. Convidou os membros 

para realizarem força tarefa para visitar as comunidades locais, bem como, requereu ao presidente a 

realização de pelo menos uma sessão itinerante no Distrito Itatupã, ouvir e ver de perto a realidade da 

população local. Ver. Waldir Fernandes (PT), agradeceu a presença do Ex-vereador Adalto Nunes, 

atual secretária Municipal de Agricultura e sua equipe de trabalho no recinto da Casa. Parabenizou o Sr. 

Hermes Viana pelo aniversário natalício. Comungou com a chamada de atenção do Ver. Rosélio Pureza 

quanto os possíveis abusos por parte dos servidores da Equatorial, presentes na cidade. Comentou o 

projeto REURB, requerendo que considerem a Lei Municipal que dispõe sobre a aquisição de terrenos, 

não pode passar despercebida. Confia no bom estudo e manifestação da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final. Comungou com a necessidade de uma rampa para os ribeirinhos e doentes em 

suas necessidades. Comungou com a necessidade de continuar o acompanhamento da obra do asfalto 

e o Governo se planejar para a construção de um trapiche de embarque e desembarque. Fez referência 

aos ramais que já receberam manutenção, reiterando a necessidade de outros ramais que carecem 

deste importante serviço. Chamou à necessidade do chefe de controle interno da Prefeitura informar a 

relação das obras e das empresas, sua bancada irá oficializar o pedido. Ver claro a situação de possíveis 

desvios de obras por parte de empresas que ganharam licitação. Quanto à questão dos ACS precisa se 

dá atenção a cada casa envolvendo servidores da categoria, bem como suas necessidades. Igualmente 

rever a situação da necessidade de torneira na hidroviária e da proibição de descarte de lixo na 

hidroviária municipal. Parabenizou a Comunidade Imaculada Conceição pela iniciativa de mutirão de 

limpeza em parceria com o setor público. Deseja que tal ação se estenda para outros setores. Ver. 

Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, requereu a formulação de requerimento, requerendo informações do 

Governo sobre a reforma geral da EMEF Raimundo Ribeiro Dias, a parir dos questionamentos 

levantados ao longo da semana. Chamou atenção quanto à ausência de medicamento de controle. O 

CAPS não está realizando o serviço necessário, muitos usuários do TFD deixaram o tratamento em 

Belém devido para receberem no município, contudo, o serviço não está sendo prestado de forma efetiva 

a quem necessita. Quanto à sugestão de reunião com o responsável da empresa Equatorial, sugere que 

a reunião seja acompanhada com um agente da polícia militar. Para o serviço está sendo realizado 

precisavam ter comunicado a autoridade municipal. Agradeceu as informações do plano de ação da 
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Secretaria Municipal de Agricultura. Disse que está estudando o projeto PPA, já percebeu a necessidade 

de garantir ações para politicas de desenvolvimento econômico. Informou que sua bancada continuará 

visitando as secretarias de Governo no município, debater as demandas ligadas a cada pasta. Ver. Joel 

Gama, Vice-Líder do MDB, fez referência ao relatório da Secretaria de Agricultura “Viveiro de mudas”, 

impotente para o desenvolvimento do município e valorização e incentivo dos produtores. Parabenizou o 

gestor da pasta da Agricultura, Adalto Nunes pelo projeto e iniciativa. Reafirmou seu compromisso com o 

retorno das aulas. Os questionamento de seu mandato em torno da estrutura de unidade escolares 

podem ser adaptadas com pequenos reparos. A EMEF Diogo Martins e Santa Maria do Marajoí já estão 

em fase de conclusão de formulação do projeto. Comungou com a necessidade de freiar os possíveis 

abusos cometidos pelos servidores da Equatorial em Gurupá. Recebeu informação que as portas das 

salas de aulas da EMEF Raimundo Ribeiro Dias estão apenas sendo pintadas. É uma escola de grande 

porte e de referência no município. Parabenizou a Comunidade Imaculada Conceição pela organização 

do mutirão coletivo, momento de cidadania e construção de consciência. Ver. Elso Queiroz (MDB), 

parabenizou o Governo pela programação e parceria para a realização de mutirão no Bairro Xingu. Disse 

não generalizar a categoria de ACS, contudo, há servidores faltosos no Itatupã, está prejudicando toda 

uma comunidade, citou a questão no Bolsa Família, produção da vacina e outras atividades próprias do 

ACS. Não apoia servidores desta natureza. Convidou seus pares voltarem a visitar a obra do asfalto. 

Parabenizou o Prefeito pela conquista do projeto de pavimentação, incluindo ruas que já deveriam ter 

sido asfaltadas pelos governos anteriores. Quanto o questionamento do destino dado a Emenda 

Parlamentar do Dep. Eder Mauro, acredita que está sendo bem encaminhada. Reconhece o esforço do 

Secretário Paulo. Está sempre de prontidão, nunca deixou de atender um pedido de membro da Casa. 

Foi incansável no combate a pandemia e encaminhamento de pacientes. Convidou os membros serem 

otimistas, pensar positivo e ajudar nos encaminhamentos dos projetos para o desenvolvimento de 

Gurupá e seu povo, a citar a deliberação do projeto REURB. Ver. João Padre, Líder do PT, 

cumprimentou o Ex-vereador Adalto Nunes no recinto da Casa, desejando sucesso a frente da gestão da 

Secretaria Municipal de Agricultura. Recordou que em período anterior, esteve com o Ex-vereador e 

outras lideranças, tratando sobre a regularização fundiária do município de Gurupá junto a 

Superintendência do Patrimônio da União - SPU. Desejou sucesso na realização do mutirão de limpeza 

da área da Comunidade Conceição da cidade, esperando que tal ação se estenda aos outros bairros. 

Igualmente, informou e convidou para o mutirão de limpeza da área da Casa Familiar Rural do Rio Uruaí. 

Falou da importância deste espaço que já formou muitos técnicos no município. Chamou atenção para o 

acompanhamento da obra de reforma geral da E.M.E.F. Raimundo Ribeiro Dias, seja convidado o 

responsável da obra, para que apresente a documentação e os esclarecimentos devidos. Agradeceu o 

bom diálogo do ACS do Uruaí e da ACS do Muruchaua, esclareceram sobre a atuação destes nas áreas 

de serviço. Parabenizou o Sr. Lélis e felicitou o Sr. Lino, pela passagem do aniversário natalício. 

Manifestou concordância em convidar o responsável do serviço de fiscalização da Empresa Equatorial, 

para prestar os esclarecimentos devidos. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na Câmara, 

esclareceu que a Emenda do Dep. Eder Mauro, na soma de 750 mil, não foi destinada para a construção 

do novo hospital municipal, mas para custeio da saúde. No período grave de encaminhamento de 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Travessa Dulcicléia Torres, 757 – Centro - CEP: 68.300-000 – fone Fax: (091) 3692-1380 - Gurupá – Estado do Pará. 
CNPJ: 83.270.090/0001-68 - Email: camaramunicipal.gurupa@yahoo.com.br – Portal: camaragurupa.pa.gov.br 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

pacientes com Covid, o município chegou fretar até 5 aviões por dia. A Prefeitura chegou a somar 200 

mil de dívida com frente de avião. Também se utilizou deste recurso para pagamento de serviço 

funerário e combustível. Na atual gestão, o Secretário Paulo nunca deixou de atender uma necessidade 

de transporte de doentes. Informou que a folha de pagamento da saúde está 800 mil. Os dois médicos 

somam 60 mil. Há várias médicos, porém, apenas um cirurgião. É  preciso se informar e esclarecer a 

população sobre receita e despesa. É do conhecimento de todos os membros que os recursos da saúde 

não cobrem a despesa com todas as necessidades. Só do TFD, ultimamente foram liberadas 40 

autorização para passagem. Questionou a não construção de um trapiche digno para o embarque e 

desembarque dos ribeirinhos. Falou das dificuldades dívidas deixadas pelo Governo anterior, somou 30 

milhões só de folha de pagamento. Convida os membros buscarem informações com os gestores. Há 

recursos da saúde em conta que ainda não foi utilizado. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, falou do 

processo educacional e da necessidade de retorno das aulas semipresenciais. A SEMED está se 

organizando para isso, a Secretária ver o processo como desafio. Convidou os membros para 

participarem da oficina a ser realizada na quadra poliesportiva da E.M.E.F. Mariocay. Será um espaço 

aberto, a ser ministrado Dra. Alcidema da UFPA e Inês, coordenadora do Teatro da Paz. Trabalharão a 

Escuta e os desafios do retorno, pós pandemia, considerando a questão emocional e reintegração. Será 

momento de acolhimento. Agradeceu todo o esforço e trabalho da equipe da SEMED. Agradeceu a 

presença do Secretário de Agricultura, Ex-vereador Adalto, está realizando um trabalho importantíssimo, 

de incentivo e apoio a produção através da entrega de mudas. Informou da chegada de 3.600 cestas 

básicas para as famílias das áreas de reserva, em parceria com o ICM Bio e Prefeitura. Concluiu 

informando o calendário de distribuição das cestas nos dias 29 e 30 de setembro, a saber: Dia 29 na 

Comunidade São João do Alto Jaburú, ás 14h na Escola Almirante Barroso, no dia 30, manhã na Escola 

Manoel Lourenço dos Reis e tarde na Escola Clemente Bahia do Baquiá. Nada mais a ser tratado, o 

Presidente agradeceu a presença do convidado, deu por encerrado os trabalhos às 11h40m. Eu, 

_______________________ (Erison dos Santos Ramos), Diretor Legislativo/ Port. nº 003/2013, lavrei a 

presente ata que, após ser lida, discutida e votada, segue assinada pelos membros da Mesa. Plenário de 

Sessões Ver. Benedito Gomes Gama, 24 de setembro de 2021. 

 
 

Presidente: __________________________________. 

 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DE 

OUTUBRO DE 2021, POR 10 (DEZ) VOTOS. 


